Препоруке за примену хигијенско-епидемиолошких мера у периоду пандемије
корона вируса приликом рада јавног линијског превоза на територији града
Београда у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом
1. У датим условима обезбедити максимално коришћење расположивог возног
парка и што већу фреквенцију возила, а у складу са могућностима, како би се
избегло стварање гужви на стајалиштима и у самим возилима, имајући у виду
неопходност спречавања блиских контаката, односно поштовања мере
социјалног дистанцирања (држања потребног растојања).
2. За заштиту возача и других службених лица у возилу препоручује се
коришћење личних заштитних средства (маске, рукавице), као и постављање
баријере за заштиту возачког места од материјала који се може прати и
дезинфиковати (плексиглас, фолија и др.).
3. Препоручује се да при уласку и током боравка у возилима путници имају и на
правилан начин користе заштитну маску и рукавице.
4. Организовати улаз путника искључиво на предња врата возила и њихово
кретање према осталим вратима обележеним налепницама за излаз.
5. Обележити врата за улазак и излазак путника, посебним налепницама.
6. Обележити седишта (пригодне налепнице, односно обавештења) са
успостављањем разређеног принципа седења (на дуплим седиштима може
седети само по један путник).
7. На поду аутобуса обележити места за стајање како би се у највећој могућој
мери постигло поштовање социјалне дистанце.
8. Отварањем прозора постићи природну вентилацију у возилу. Не користити
централизовани начин климатизације, осим уколико је неопходно у возилима у
којима прозори не могу да се отварају. Уколико су на неким возилима прозори
блокирани, неопходно је да их превозници одблокирају и омогуће њихово
отварање. На сваком терминусу или окретници извршити додатно
проветравање возила отварањем свих врата на возилу.
9. На стајалиштима, према могућностима, обележити места за стајање путника са
циљем формирања реда којим се поштује социјална дистанца.
10. Путници у возила јавног линијског превоза треба да улазе по принципу „један по
један“, што се препоручује и за излазак из возила.
11. На стајалиштима поставити упутства за понашање путника пре уласка у возило,
као и током вожње. Иста упуства објавити на сајту надлежних Градских служби,
превозника, и путем медија.
12. Путници који имају било који од симптома респираторне инфекције морају
одустати од вожње.
13. Превозник је дужан да спроводи и даље појачан ниво одржавања хигијене у
возилима, што подразумева свакодневну појачану дезинфекцију унутрашњости
возила (возачка кабина, рукодржачи, валидатори, седишта...).
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Наведене препоруке ће се у складу са одлукама Републичког и Градског штаба за
ванредне ситуације, стањем на терену у организацији јавног линијског превоза
прилагођавати и по потреби допуњавати или мењати.
Сем наведених препорука, наставити са применом интерно донетих упустава, која
су у складу са неведеним смерницама, као и упустава која су издата од стране
надлежних здравствени служби.
Путем средстава јавног информисања правовремено обавештавати становништво
о условима и начину коришћења јавног линијског превоза и апеловати на разумевање,
солидарност и потребу придржавања предложених мера у циљу спречавања даљег
ширења узрочника Covid19.
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